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Protokół
z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży

Na posiedzeniu w dniu 25.03.2020 r. zebrała się Komisja Rekrutacyjna powołana 
Zarządzeniem  2/1/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzebieży

z dnia 31.01.2020 r. 
 

 

w sprawie: zasad rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Trzebieży  na rok szkolny 
2020/2021

Skład Komisji:
Przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko): Anna Rutkowska – nauczyciel 
Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):
1. Beata Benedyczak – nauczyciel
2. Dagmara Jakuszczonek – nauczyciel wspomagający
3. Kamila Soroko – rodzic - nieobecna

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej 
1. Członkowie Komisji jednogłośnie wybrali Panią Beatę Benedyczak na protokolanta 

posiedzenia.
2. Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami rekrutacji dzieci do Przedszkola oraz 

zobowiązał członków Komisji do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych.

3. Komisja sprawdziła wymogi formalne wniosków o przyjęcie do Przedszkola na rok szkolny 
2020/2021, które zostały  złożone w liczbie 19 ogółem, w tym :
Dzieci z 2018 – 7 wniosków

        Dzieci z 2017 – 7 wniosków,
Dzieci z 2016 – 4 wniosków,

       Dzieci z 2015 – 1 wnioski , 
       
       
       Komisja stwierdziła, że wszystkie wnioski zostały złożone prawidłowo.

4. Komisja przeanalizowała wnioski pod względem merytorycznym, zgodnie z :
      - art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

949,2203, art 31 pkt 1 i 3) ze zwróceniem szczególnej uwagi na kryteria przyjęć dzieci do 
Przedszkola zawarte w obowiązujących przepisach i uchwale Nr 5/37/2015 Rady Miejskiej w 
Policach  z dnia 24 lutego 2015r., przyznała punkty poszczególnym dzieciom za spełnienie 
kryteriów:
1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,



4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Komisja przyznała każdemu dziecku spełniającemu ww. kryteria po  2 punkty za każde 
kryterium.

Za spełnienie kolejnych kryteriów  Komisja przyznała odpowiednio liczbę punktów:
1. dziecko ,którego oboje rodzice wykonują pracę na podstawie umowy o prace lub umowy 

cywilnoprawnej , prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, 
uczą się w trybie dziennym – 2 pkt,

2.   dziecko, którego jedno z rodziców wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej , prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą, uczy się w trybie dziennym – 1 pkt,

 3.  dziecko , którego rodzice korzystali ze świadczeń pomocy społecznej w ostatnich 3 
miesiącach poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola – 2pkt,

4.   dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu bądź
objęte jest opieką w żłobku - 3 pkt.

Ustalenie wyników rekrutacji
1.Komisja jednogłośnie zakwalifikowała 15 dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie 
do Przedszkola:
3 dzieci z 2018

       7 dzieci z 2017 
 4 dzieci z 2016 
       1dzieci z 2015 
        
       
       Lista dzieci zakwalifikowanych, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Najniższa liczba punktów uprawniających do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021 wynosi
 0  .

2.Komisja nie zakwalifikowała 4 dzieci z rocznika 2018 , które nie spełniały warunków  branych 
pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym ( nie ukończone  2,5 roku w dniu rozpoczęcia 
roku szkolnego 2020/2021).

       Lista dzieci nie zakwalifikowanych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

       
3. Przewodniczący zamknął posiedzenie i poinformował, że w dniu 30.03.2020 r. o godz.13,00 

nastąpi ogłoszenie list stanowiących załączniki do niniejszego protokołu w postaci informacji 
na stronie www przedszkola oraz kontaktu telefonicznego z każdym z rodziców w związku z 
panującym w kraju reżimem epidemicznym.

Podpisy Komisji:Przewodniczący Komisji: Anna Rutkowska

Członkowie Komisji:    B. Benedyczak                         Protokolant: Dagrmara Jakuszczonek


